


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

PAWEŁ BERĘSEWICZ
    

Szanowny Czytelniku!
Ponieważ estem autorem, dość często bywam na spotkaniach autorskich. Twoi rówie-
śnicy z przeróżnych stron Polski zada ą mi wtedy pytania, a a staram się na nie odpowie-
ǳieć. Byłem uż w Białymstoku, Dynowie, Jaworze, Bieniowie, Szymanowie, Barcinie,
Bukownie i wielu, wielu innych miastach, miasteczkach i wioskach. Rozmawiałem z ty-
siącami ǳieci, a to i tak tylko kropla w morzu wszystkich tych, z którymi chętnie bym
pogadał.

Może kiedyś, Szanowny Czytelniku, uda nam się spotkać osobiście. Na razie zapra-
szam na spotkanie autorskie na kartach te niewielkie książeczki. Padnie nie edno za-
skaku ące pytanie, a a obiecu ę, że zdraǳę kilka ta emnic, których do te pory pilnie
strzegłem przed światem.

Z poważaniem,
Paweł Beręsewicz

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..
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